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Beste ouders/verzorgers, 
 

 
Bunders 3.0…op weg naar meer open leerpleinen. 
 
Op de vele scholen die wij bezochten in de aanloop naar Bunders 3.0, hebben we gezien hoe andere 
indelingen dan standaard onderwijs in een lokaal, ruimte kan creëren. Ruimte voor de kinderen om 
hun onderzoekend leren op uitdagende wijze vorm te laten krijgen.  
 

We willen naar een maximale benutting van vloeroppervlak in het gebouw om de leerpleinen optimaal vorm te kunnen 
geven. Werkruimtes die één geheel vormen met de bestaande lokalen, zodat kinderen niet meer ‘op de gang’ werken, 
maar gewoon in de ruimte die we hebben; in één natuurlijk geheel. Dat is echt anders dan het traditionele 
klassensysteem zoals de school -naar ontwerp uit 2009- is gebouwd. 
 
Deze wensen om te komen tot open leerpleinen, hebben wij vorig schooljaar voorgelegd aan ons schoolbestuur. 
Stichting BOOM staat voor vernieuwend onderwijs waar kinderen optimaal kunnen ontwikkelen en leren. En dan ook in 
een gebouw wat daar bij past. Na financiële doorrekening werd akkoord voor deze wens verkregen. Hierop is een 
studie ontworpen door de architect en besproken met team en MR. Inmiddels zijn er tekeningen vastgesteld en is een 
bouwteam met de vertegenwoordigers van schoolbestuur, aannemer en gebouweigenaar gemeente Oisterwijk, gestart 
om een en ander voor te bereiden en uit te voeren. 
 

De afgelopen meivakantie is een verbouwingsproef uitgevoerd. Wellicht heeft een aantal van 
u boven in het gebouw in Leergroep II, gezien dat het front van het bibliotheek lokaal is 
gedemonteerd en het aanrechtblokje er nog staat. 
Doel is te kijken naar leidingen en afwerkingen wanneer kozijnen en deuren worden 
gedemonteerd. 
Het streven is aankomende zomervakantie de eerste fase van verbouwing te laten 
plaatsvinden en een tweede fase in een latere vakantieperiode. 

 
 

Hoe komt het er uit te zien, waar moet u aan denken?  
Een aantal lokalen zullen open worden, zoals het Wereldplein van Leergroep I op de begane grond waarbij kasten en 
ander meubilair de werkruimte voor kinderen indelen. In elke Leergroep blijft een ruimte(lokaal) die wij kunnen 
afsluiten om ‘stil’ te kunnen werken. Er komen akoestische aanpassingen en extra branddeuren boven aan de trap.  
Zoals op de bovenverdieping schuifdeuren tussen lokalen zijn, zullen die -in de tweede fase van verbouwing- ook op de 
begane grond komen. De twee plekken waar de BSO nu gehuisvest is worden gecentraliseerd op de begane grond aan 
de parkzijde van het gebouw. De werkkamers van onze intern begeleider en mijzelf komen elders. De bibliotheek -
essentieel op het leesplein- verschuift, zodat zowel vanuit Leergroep II als Leergoep III deze gekoppeld kan worden 
aan het Leesplein. Door de komst van het continurooster is gebleken dat de teamkamer te groot is en te vaak leeg 
staat, ook deze krijgt deels een andere bestemming. 
  
Wilt u zich een beeld vormen? Aanstaande maandag kunt u de tekeningen bekijken. Ze hangen bij de teamkamer. 
 
Ik wens u veel leesplezier met deze BundersInfo en fijne dagen in dit langere weekend. 
mede namens ons team, 
met vriendelijke groet, 
 

Gerard Molenkamp, 
schoolleider. 
 
 
 

Mhr.Giel afwezig 
Onze conciërge Giel en zijn vrouw zijn uitgenodigd op een cruisereis naar Noorwegen. 
Dat gunnen wij hen graag. Aanstaande zondag vertrekken zij en dat betekent dat wij 
het een week lang zonder Giel moeten doen in onze school. Gelukkig heeft hij mij 
instructies gegeven. Heeft u vragen? Stelt u ze mij -Gerard- gerust. 
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Voorbereidingen nieuwe schooljaar 2018-2019 
 
In een eerdere BundersInfo informeerden wij u dat wij komend schooljaar starten met de 3e fase van Bunders 3.0: de 
start van Leergroep III. Deze zal bestaan uit de  leerjaren 6 en 7. Dit worden vier basisgroepen.  
 
Leerjaar 8 -de huidige groep 7 kinderen- blijft nog in de oude structuur werken zodat zij op vertrouwde wijze hun 
laatste jaar op De Bunders afsluiten en de stap naar het VO kunnen gaan maken. 
 
De groepsindeling is in het MT in concept gemaakt. We zetten komende week met het team de laatste puntjes op de i. 
Het streven is u in de week na Pinksteren via deze BundersInfo te informeren. 
 
Op 21 juni houden wij onze ‘doorschuifdag’ waar alle kinderen, ook de nieuw instromende ‘verhuizers’ en de nieuwe 
vierjarigen kennis kunnen maken met hun leerkrachten voor komend jaar. 
 
Heeft u nog een driejarig kind wat in 2018 nog vier wordt, wilt u dat dan zo spoedig mogelijk aanmelden? 
 
 

Bericht uit de Oudercommissie: oproep nieuwe leden 
 
Voor het komend schooljaar zoeken wij versterking van de OC! Lijkt dit je wat, neem dan contact met ons op en sluit 
aan, we kunnen je hulp goed gebruiken! 
 
Wat doet de OC? 
De OC is een enthousiaste club ouders die allerlei schoolactiviteiten voor de leerlingen organiseert. Dit gebeurt in 
overleg met de leerkrachten. De activiteiten zijn aansluitend op het lesprogramma. Denk aan: de kleutersportdag, 
Sinterklaas, de Kerstviering, Carnaval, de Bundersdag, de inloopochtenden voor ouders van nieuwe kleuters en een 
project voor goede doelen. Het is ook haar doel om de communicatie vanuit school richting de ouders in stand te 
houden en/of te verbeteren. Daarnaast heeft de OC een ondersteunende taak naar de MR en een signalerende rol 
richting directie en leerkrachten. 
De OC vergadert 5 keer per jaar. De verschillende te organiseren activiteiten worden aan het begin van het schooljaar 
onder de OC leden verdeeld, waarbij het goed mogelijk is om rekening te houden met de eigen werk/privé 
tijdsplanning.  
 
Meld je aan 
Ben je enthousiast en betrokken bij school, kom dan bij de OC! Neem contact op met Michelle Ebeling Koning 
(voorzitter) als je meer informatie wilt, via ouderraad.debunders@stgboom.nl of 06-48088123. Of spreek gerust een 
van de andere OC leden aan.   
 
We kijken uit naar je reactie! 
Namens de OC, 
Michelle Ebeling Koning  
 
 

Activiteiten 
 
Het voetbaltoermooi viel de eerste dagen van de meivakantie letterlijk in het water: de velden werden afgekeurd. 
Toch een bedankje aan Esther van Caulil als organisator en de coaches voor hun bereidwilligheid. 
 
Van de Koningsspelen op 20 april ziet u op de laatste pagina van deze Info nog een aantal foto’s. 
Nogmaals dank aan de werkgroep vanuit de OC en onze gymleraar mhr. Bas voor deze sportieve dag. 
 

Naschoolse activiteiten 

 
Jeugddisco 
Vrijdag 18 mei in het Trefcentrum 
 
 

 

CODERDOJO  Dinsdag 29 mei 15:00 - 17:30 in de Tiliander (eerste verdieping). 

Tijdens de Coderdojo's leren we kinderen in de leeftijd van 7 t/m 17 de basis van 

programmeren dmv Scratch. 

Kinderen kunnen zich aanmelden via https://www.eventbrite.nl/e/tickets-coderdojo-16-

45378928597 of coderdojooisterwijk@gmail.com 
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Jarigen in de week van 11 t/m 17 mei 
Proficiat allemaal. Heb een fijne dag !! 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

      
 

 
 


